
Perşembe 

17 
ŞUBAT 

1 9 3 8 
Yıh; 

10 
Sayı 
2912 GUNDELIK SiYASi HABFR F"IKIR GAZETESi 

S•hlbl ve Umum Ne,rly•t 
oırektaru · 

FUAD AKBAŞ 

idare yeri 
\'eni Meulı Buı11nl • ilanlı 

Sayısı 5 kuruş 
Telefon No. 82 

-------------------------------- -------------------------Su İflerimizin tanzimi 

Bursa ovasındaki stılar tama· 
mile islah ediliyor 

Bir f ransız gazetesinin di~tate değer ~ir yazısı 
Kemalist Tiirkiye 

Ve Millileştirıne 
Yurdun su işlerinin bir düze 

ne konulması etrafında çalışma 

lartt faaliyetlo devam olunmak 
tadır. Susgırlık ha\ızasına Ait 
su işleri de düzeni konulmuş 

bulunmaktadır. Susgırlık havza 
aı sn işleri Bursa ovası birinci, 
Karacabey \le Kemalpaşa ovaları 
ikinci olmak üzere iki mıntaka· 

Ja ayrılmıotır. 

Birinci mıntaka sayılan Bur 
sa ovasındaki su işleri tesisatı 

na 1929 senesinde başlanmıştır. 

Takib edilen gaye ovanın ba· 
taklık kısımlarının kurutulması, 

su baskııılarının önOne geçilme· 
si ve emin bir balo sokulan o 
Vtinın sulanmasını temin edecek 
tesisatın \•ücuda getirilmesidir. 
Bu maksatla şimdiye kadar o 
tanın muhtelif yerlerinde 69 ki 
lometre uzunluğunda kanal açıl 
ınış, üç regülatör, 24 muhtelif 
köprü ve bir sifon yapılmıştır. 
Ovanın en mühim deresi olan 
Nilüfer çayının ıslahatı bitmek 
Ozeredir. 

Gene Bursa ovat'ında bulu· 
nan, UludaQ'dan inen Deliı;ay ü 
zerindeki ıslAhat ameliyesine 
başlanmış, Kaplıka1amn da ıs· 
IAh projeleri ikmal edilmiştir. 
Bundan batka Gökdere (herin· 
de arazi ölçülerino pek yakında 
baolanacaktır. Bütün bu çalış· 
malarıo ikmalinden sonra Bursa 
ovası tamamen emniyet allına 

alınmış olacaktır. ikinci mınta· 
kadaki su islerinin tahakkuku 
için geven yılın mayısından ili · 
haren faaliyete geçilmiş bulunul 
maktadır. Bu mıntakııda ilk io 
olarak Kemalpaşa ve su derele · 
ri üzerinde etüdlere başlanmış 
9e kısa bir zaman zarfında Ke· 
lllalpaşa deresi ıslAhatı ile Apul 
Joııt gölü sahilinin kurutma te · 
sisatı iki sene müddetle 565 bin 
liraya ihale edilerek merasimle 
işe hoşlauılmıetır. 

Sus~ırlık deresinin uzunlu · 
~u Rularını ıopladıalı büyük ve 
küçük dereler ve UıuabAd dere· 
ter ile birlikte 160 kilometreyi 
bulmaktadır. 160 kilometrenin 
130 kilomAtresi üzerindeki arazi 

mesahası ikmal ed i lmıştir Geri 
kalan 30 kilometrelik kıııım üze 
rindeki çalışmalara devam edil 

Dlektedir. Yakın bir zamanda 
bu dere üzerinde de ıslahata 
girişilecektir. Diler taraftan sel 
ve sefere müsait bulunan Sus 
aırlık deresi üzerinde küçük 
su nakil vasıtalarının işlemesini 

lemin için yapılacak tesisat et 
rafında tetkikler yapılmaktadır 

Almanlar 
Bavyerada tahıidat

mi yapıyorlar ? 
Viyana, 16 (Radyo) Burada 

lereeşüh eden haberlere göre 
Almanlar Baveyra arazisi hudut 
ları dahilinde tahşidat yapmak 
ladırlar. Bu haber büyük heye 
can uyaudırmıetır, 

SelAhiyettar Alman mehafili 
bu ıahoidatın her sene olduğu 
libi maoetra ioin 7apıldıtını 
bildirmektedir, 

Susgırlık havzası derelerinin 
ıslahı ile takriben 40 bin hektar 
lık bir arazi su baskınlarından 
kurtarılmış olacaktır, Diğer ta 
raftan ovanın sulaması işi dü 
efınülmekte ve buna Aid tetkik 
ler yapılmaktadır, Ezcümle Ke 
malpaşıı deresinden alınacak su 
ile 20 bin hektar tutan Kemal 
paşa ovası sulanabilecektir, Bu 
sulama şebekesinin 20 kilometre 
uzunluğundaki ana kanalınııı 

arazi mesahası bitirilerek proje 
nin hazırlaumaıJına l>sşlanmıştır 

Denizbankın ihdası ve Fransız işletme· 
/erinin ortadan kalkması 

Karacabey ve Manyas ova 
!arının sulanması için de Hanife 
deresi ve Manyas gölünden isti 
fada edilecektir, Bu husustaki 
tetkıklere de davam olunmakta 
dır , 

Susgır-lık havzası elüdlerini 
yapmıtk üzere faaliyete geçen 

Bursa su işleri şuhesi , beş mü 
hend is ve yPdi fen memuru ile 
bu islerin etüdüne devam etmek 
tedir, 

(•semaphore. Marsilya ga· 
zeteainden;) 

lklisadi tetkike~ ve malUınat 
verme şirketi İstanbul muharri 
rinin 16 SonkAnun tarihli yazısı: 

Muhabir, Etibanktan sonra 
bir de Denizbank kurulduğunu 

yaıdıklan sonra diyor ki: 

Hakikat hald~. bu proje, b ir 
çok ınerhaleleriniıı tahakkuk et 
miş oldull'u, v4si bir programın 

icabatındııudır. Evvel emirde Ke
malist hükfiınet, vaziyet müsade 
eder etmez, eski rejimin birçok 
imtiyaz bahşetmiş olduğu ecne 
bi şirketleri satın almak hakkın 
daki niyetlerini gizlemiyordu. 
Böylecedir ki, İzmir rıhtım şir· 
ketinin satıu alınmasıııdan bir 
kaç ay sonra, 18 ilkkAnun 1934 

mukavelesi ile lstanbul rıhtım 
şirketi satın alırıdı . Bununla be· 

Tetkik için ıehrimize gelenler 

Ankara, dil, tarih, coğrafya 
talebelerinden bir grup dün 

Mersinimize geldiler 
Halkevinde fereflerine bir ziyafet verildi 
Miaafirlerimiz burada 3 gün kalacaklar 

Ankaru Dil, Tıtrlb, Coğrftfya mışlanmışhsrdır. 
f11kD1te~ı talt-t.elerlnd"n ylrmlbeş Mlsııflrlerlm iz doğrudan doğ 

kişilik bir grubun dbo şehrimize ruya fütlkevlne getirilmişlerdir. 
gel ı:>ceklerlnl yazmıştık. Mezknr Şereflerine evde bir çay ziyafeti 
talebe grubu akşam 19 trt-nlle verilmiş ve bir mDddet gOrOşOl 
iki profesörleri ve Doçentlerlle dllkten sonra tstlrabetlerlne tııb· 
birlikte şehrimize gelmişler ve sis edilen Ollzelpalasa misafir e· 

dllmlşterdlr . Mlsııtlrlerlmiz Mersin 
istasyonda KDltDr dlrektörD, ilk mıntakasıoda uç gDn kHlacoklor 
öğretim lspekterl, Halkevl Uyele görOlmesl faydalı olan yerleri ge 

rl, orlıt mektf p mDdOr ve tJlr kı zecekler ve tetkiklerde buluna-

raber 1890 dan beri ınevcud o · 
lan bu işletmenin s.ltın alınma· 

sından sonra dahi, fenerlerin iş 
lelme imtiyazına sahip olan bir 
Fransız grubu mevcuddıı. fstan
bul rıhtım elrketinin alınmasın · 
dan sonra, Türk devletinin. bü· 
tün bahrt teşekküllerin idaresiııi 
eline alması için, fenerler id ., re 
sini satın alması kalıyordu. (İs· 
tiyendeki dok ve vapur tamiratı 
şirketi 19~7 nihayetinde sata 
alıiımıştı.) 

İki Renodenberi, Türk hükQ 
meli ile fenerler işltıtmesinin im 
tiyazına sahip olan grup arasın 

da, müzakerat devam etmekte 
idi. Fakat mezkur müzakeratm 
neticesi beklenilmeden, 29 ilkktl 
nun 1937 c·e bir kırnun 'neşrediJ 

mieti ki, bu kanuna göre, lkti · 
sad vekAletine bağlı ve muhta r 
bir hükmi şahsiyeti haiz ol:ın 

bir Denizbank ihdas ediliyordu, 
Muhabir bundan sonra, De· 

ııizbankın selAhiyeli dairesine 
muamelAtı irae ediyor, bankanın 
idare şeklinden, sermayesinden 
ve ilk plAnda fstanbulda yap
mak niyetinde olduğu işlerden 

bahsediyor ve şöyle de~am edi · 
yor: 

29 İlkkAnuıı 1937 kanunu ile 
devri kararlaştırılan imtiyazlar 
arasında, Fenerler şirketinin is · 
mi yoktur. Mezkur eirkelin sa 
tın alınmasına müteallik müze· 
kerat bir neticey' erişmemişti. 

Türk hükumeti, satın alma 
nın zarar ve ziyanını, otoritesi· 
ne istinaden, 500,000 liradan tak 
dir etmek istiyordu ki, hu fiat 
üzerinde bir itilA.f mevıuubahs 

olamazdı. 
Fakat kanun neşrindenberi 

Türk hükOmeti r5 sonkAnunda 
eirketin idari merkezini güzelce 
işgal etmekle, yeni bir fili vazi 
yet yaratmıştır. sım talebeleri tarafından kftrşılan csklardır. 

~~~~~~~~~~__;~~~;;.....;;,:;._~~~·~~~~~-=-----------------~------------

J-1.Recep Peker 
1 I Dün Silifkeye gitti 

1 

ve akınm ıehrimize 
döndü 

Şehrimizde misafir bulunan 
Kütahya mebusu Bay Recep 
Peker mebuslarımııdan Bay 
Emin fnankul ile birlikte dün 
sabah otomobille Silifkeye git 
mişlar ve sıkşam şehrimize dön 
müelerdir, 

Haber aldıtımıza göre Bar 
Recep Peker şerefine bu gün 
akşam C, H, P, tarafından To 
roe Palaeta bir ziyafel verile 
ceklir, 

iki 'l'ayyare 
Çarpıftı diJrt kif i 

iJldii 
Paris, 16 (Rııdyo) iki askeri 

tayyare Milaviçye üzerinde çar 
pıemış ve her ikisi de yere düı 
müotür, Tayyarede bulunanlar 
dan dört kiti ölm6tUlr, 

Ankarada Ziraat kongresine hazırlıklar 

Toplanacak konğreyt' her ta· 
raftan mıırahhas gelecek 

. - - ............. -
Ziraat mütahassıılan ~ı ~una iştirak e~ecaklır 

Ankarada toplanacak olan 
büyQk r.iraat kongresi hazırlık· 

larına devısm edilmektedir. Kong 
rede İzmir ve fstanbul ticaret o 
dslariy le zira!t daireleri, ziraat 
mütehassısları, mücadele ietas · 
yonları, kendi branşları dahilin· 
de raporlar hazırlamaya başla· 

mıolardır. 
Kongrede memlekete ait u· 

mumt ziraat meseleleri görileüle 
cAktir. Ziraat vekAletine haAlı 
daireler, zirat meselelerle zlrat 
iktlsadt ve ticari bakımlardan 
alakalı ieleri tetkike memur edil 
mielerdir. 

lktiı.ad vekAleıti dış teşkilAtı 
Türkiye toprak mnhsullerinin ha 
riçte satışları bakımından ayrı 

ay ı raporlar hazırlıyacaklardır. 
Bilhassa mahsullerimizin maruz 
kaldıtı rekabete kartı alınaoak 

tedbirler bu raporlarda temenni 

mahiyetinde gösterilecek ve ra· 

porlar şubat sonuna kadar lktı· 
sad VekAletine g-önderilmiı ola· 
caktır. 

Ziraat kongresine aönderile 
cek raporların, birinci Ziraat 
kongresinde olduğu ribi matbu 

olarak gönderilmesi istenmietir. 
Bu Huretlc mevzuların daha et· 
raflı bir oekilde tetkiki mümkün 
olacaktır. 

Raporlar dOA'rudan dotru1.a 
Ziraat kongresi kAtibi umumtlı· 
gıoe gönderilecektir. 

Macar meclisi açıldı 
BudHpeoıe, 16 (Radyo) Mec 

lis iki ay tatilden sonra tekrar 

açılmıotır, 

Duygular: 

İlahi Tebessüm 
TebeEısüm bakışta erirse .• 

Tebessüm dudaklarda gülerse, .. : 
Arzular ateş oluyor. istekler kor 
gibi kızarıyor. Emeller kan ren 
gi, ümitler karanfil oluyor. 

\le iete o böyle yaptı. 
Deniz zalimdir. Hırçındır. 

yeni bir doğuea gebe kalırsa; 

kirpikler ölüm saçar ilahi tebes 
sümle birleeiree .. 

Dağlarda kopan rüzgarlar; 
korkunçtur: Yükseklerde olursa ... 

Gözler mAnalıdır. Edalıdır. 

ilAht tebessümle birleşirse 
Böyle bakma ne olur? 
Tebessüm et .• Fakat; dudak 

bükme ..• 
Ne olur? 
Gül... Fakat; böyle yürüme ..• : 
Ne olur? 

Jokont masumdur. Çocuk• 
luk dudaklarında bal olur. 

ilahi tebes&üm yakıcıdır. 
Görenleri kül eder zalim bir kı· 
zın yürüyüşile birleeirse ..• 

Değişme 
O Aya vurgundu. AkşamJa· 

rı severdi. Ve aşıklar yolu adını 
verdiği bolvarda tek baeına a1ı 

beklerdi. 
Bir akeam onu bulvarda gö 

remediler. Bu vaka bütün ıehri 
günlerce işgttl etti. Sevenler sev 
giyi, sevmiyenler kalp boeluA'u 
nu tahlile başladılar. Bilhassa 
eetırin büyük eair ve münekkit -
leri bu vakayı eserlerine mevzu 
edindiler. Ve netice olarak da 
onun kalpsizliQ'İne hükmettiler. 
Bunları duymamıo gibi ses bile 
çıkarmadı o . 

Bulvarda gezenler onu bir 
gün ay ıeıQ'ına uzanmış buldular 

Yanına &'eldiler. Onda hiç 
bir hareket göremediler, sesledi 
ler, cevap alamadılar. Aya bak· 
tılar güler buldular. 

Günler yine ayni şehirde 
büyük bir dedi kodu ile geçti. 
Fak4t bu sefer şair ve münkit· 
Jer yazdıklarının aksini yazma 
Qa başladılar. 

" Aşk ,. 
Aşk biilbülün güle döktüA'ü 

göz yaşları; 
Aşk gönüllerde açılan 1ara 

ların sızlayıeı; 
Aşk kalplerde ölen naQme· 

lerin inleyiıi; 
Aşk ruhlarda kopan fırtına· 

lar buhranı . . • 
Diyorlardı . 
O; bu sözleri duydu, ve ko 

earak sazına bunları söyletmek 
istedi. Fakat; adımlar rüyada 
ahlan adımlar gibi mesafede o· 

luyordu. 
Gidilemeyen illerin gönül 

yakıcıhQ'ını duyan o; derin bir 
io çekmekle : c Aşk, bunlar de
lil .. Aık mutlak du1u!anı aöz 
le anlatmaktır . • dedi . 

Sabri Us 

Jeni Avusturya kabinesi 
T eıekkül etti. siyaal 
clJ.rdmler alf ediliyor 

Viyana, 16 (Radyo) Yeni 
Atusturya kabinesi gece saat 
ikide teoekkül etmiıtir, Verilen 
haberleıe göre kabine 15 oobat 
938 tarihine kadar siyast ciirüm 
!erde mahkOm ve mevkuf olan 
lar hakkında genio bk umumt 
af illn edecektir, 
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V·iliyet u. meclisi 
Dördündü toplantısını geçen 

perşembA giinü yaptı 
Gelen evrak gözden geçirildi ve aid ol

dukları encümenlere verildi. 

Meclis ~ugün saat onda tekrar toplanacak 
Geçen zabıt hülfısasım aynen neşrediyoruz 

Yilayet Umumi Meclisi İlbay 1 938 bütçesinin tanziminde 

Rüknüddin Nasuhi Oğlunun baş· nazarı dikkata alınması ldzım 
kanlığı altında Üye: Yakup Er· gelen bazı hususalı havi Vilayet 

soy, Hayriye güler, Muhtar Ber· makamının yazısı~< ilişiğ: okun 
ker, Mustafa Karacaarslan, Salih 
Güreş, Nimet Tara, Mahmut Ber 
hıın, Kuddusi Işın, Halil Göksu 
Şima Gekçel, Emin Işık, Feyzi 
Bulut, Halil Atalay, Emin Alper 
hazır bulundukları halde dördün 
cü topl8ntısını Şubatın 10 nuncu 
perşembe günü saat 10 da yaptı. 

Zabtı sabık okuudu, aynen ka · 
bul edildi. 

Merkez hayvan sağlık memu 
ru Faruk Basğınrn, Tarsusa ge· 
tirilen aygırlara ııazaret ve çeki· 
lecek kısrakları muayene eyle· 
mtısinden dolayı tahakkuk eden 
24 günlük yevmiyesi lrnrşılı~ı 

56 liranın 936 bütçosiue düyun 
olarak konulnıast hakkında vete 

riner müdürlüğünün yazı s ı vo 
ilişiği okuııdu . Tetkik ed ilmek 
üzre Baytar encümenine hava
lesine. 

Hitlerin 
Nııtktı 

Buna büyük ehem
miyet veriliyor 
Berlin, 16 (Radyo) Siyasi 

mElhafil Bitlerin yirmi şubatta 

söyleyeceği siyasi nutka büyük 
ehemiret 9ermektedir, Bu nutuk 
ta Açusturya - Almanya münase 
batından uzun uzadıya bahsede 
ceği de umulmaktadır, 

londra tüccarlan 
Almanyanın silah· 
/anmasına yardım 

ediyormuş. 
Loııdra, 16 (Radyo) işçi me 

buslardan birisi maliye nazırına 
bazı Londra firmaları Larafın 
dan Almanyaya terilen kısa va 
deli borçların çoğaldığını ve bu 
suretle Almanyanın silahlanma 
sına yardım edilmekte olduğunu 
hükumetin bunun için bir tedbir 
alıp almadığını sormuştur, ~n 
zır hükumetin bu iş üzerinde 
müdahaleyi icap ettirecek birşey 
görmediği cevabını vermiştir, 

Kutba gi~en tayyareler 
Şiddetli fırtınalar

dan yollarına de
vam edemediler 
Moskova, 16 (Radyo) Noına 

nın iki tayyaresi Alimlerin bu 
lunduğu yere gitmek üzere iki 
saat uçuş yapmışlar ve şiddetli 

fırtınalardan daha fazla uçama 
mıelardır, Tayyareler birbirlerin 
den on beş kilo metre ayrılmış 
bulunmaktadırlar, 

Yugoslavyada şiddetli ~ar 
Belgrat, 16 (Radyo) Memle 

ketin muhtelif yerlerinde durma 
dan sürekli karlar yağmaktadır 
Her tarafta münakallt durmuıtur 

du. Muvazen 3 encü nenine tevdi· 

ine; 

Öğretmenlere ait mesken 

bedellerinin bütçeye vazıııa dair 

Kültür direktörlüğünün yazıst 

ve eki okundu. Muvazene encü 

menine havalesine; 

Gülek nahiye nıe"kezi olan 

Çam alanda haftanın Cumartesi 
günlerine mahsus bir pazar ku 
rulması muvafık bulunduğu hak 
kında türlü işler encümenin maz 
batası okundu. Kabuluna ittifak 
la karar verildi. 

Ruzoamede okunacak başka 
kağıt olmadığından 9e nrayada 
bayram girdiğinden Şubatın 17 

inci perşembe günü saat onda 
toplanılmak üzere celse saat 10 30 

tatil edildi. 

Başvekilin 
Doğduğu ev 
Umurbey köylüleri 
eoin tapusunu Celal 

Bayara takdim 
edecekler 

Gemlik - Umurbey köyün 
de Başvekil Celal Bayarın doğ · 

duğu c viu cephesine mermer 
plaka üzerine kromaj a işlenil· 

miş bir levha ko,1ulmuştur Bu 
levha şu cümleleri ihtiva etmek · 
tedir: 

CeUll Bayar bu evde doQdu 
1883 

Levhayı Bursa Maarif mün 
tesiplerinpen dört kişilik bir he· 
yet getirmiş ve merasimle cep · 
he duvarına koymuştur. Levha 
Bursa Sanatlar mektebinde ya· 

pılmıştır. 

Köy ihtiyar heyeti CeHil Ba 
yarın doğdu$tu evin şimdiki sa· 
hibinden istimlakine ve tapusu· 
nu Başv~kile takdime karar ver · 
mişlir. 

İstimlak ve tescil muamele 
si ikmal edildikten sonra bir he 
yet tapuyu Ankaray a götürerek 
Baştekile takdim edecektir. 

Lülebıırgazda 

150 kahramanın 
mezarı bulundu 
Lüleburgaz - Balkan har· 

binde 150 askerile Bulgar komi 

telorine karşı koyarak tek oefe 
rirıe ve tek kurşununa kadar 
yapt1ğı kahı·e.manca harpte şe

hit düşen yüzbaşı Seyidin ve 

askerlerinin mezarları bu defa 
Hasköyde yaptırılmakta olan 
parkın karşısrnda meydana Qık 
mıştır. Bu aziz kahramanlarımı 

za Trakya Umumi Müfettişliği• • 
nin layik olduRu bir değerde 
şehitlik yaptıracağı haber alın 

mıştır. 

Kı~llay Kurumu 
Senelik kongresi evvelki 
gün Halkevinde yapıldi 

. t . 

Senelik rapor, bilanço ve yeni sene büt., 
çesi tasvip edildi 

Kızılay Kurumu Mersin 
merkezi yıllık kongresini evelki 
gün saat 10 de Halkavi ikinci 
kat salonunda yapmıştır, 

Kongra başkanlığına Vali 
ve Parti Başkı:ırıımız Rükııüddin 
Nasuhioğlu, ikinci başkanlığa 

Doktor Muhtar Berker, sekretec· 
liA'e öğretmen 'raHH Aytekin se 
çilm işlerdir, 

Ruznamede senelik rapor 
plauco ve yeni sene bülcesinin 
tetkiki bulunmakta idi, 

Rapor katip Bay Asım Gü 
ter tarafından okundu, Başkan 
senelik rapor üzerinde azaların 
bir diyeceği olup olmadığını 

sordu, 
Bay Sait, Veteriner Husa 

meltin Karadağ, Bay Nuri, öğ 

retmen Fuat Türkay s(iz aldılar 
Tahsildar maaş1 ve maden sula 

rının menfaa li dolayısile cemi 
yet tarafından satılması, üye 
mikdarının artırılması etrafında 

görüşmeler yapıldı, Bundan son 
ra geçen senenin plllncosu ve 
bütce müzakf re edilerek kabul 
edildi, Yeniden gizli reyle inti 
haba geçildi, 

Reylerin tasnifinde Beledi 
ye dispanseri baş hekimi Dok 
tor Şükrü, Fuat TürkAy, öğret 

men Niyazi Arığ, Bayan Besime 
Ziraat Bankası müdürü Ihsan 
Hflmid Tiğrel seçildiler, 

Seçimden sonra büyükleri 
mize tazim telgrafları çekilmesi 
teklif edildi ve bu teklif alkış 
!arla kabul olundu, 

Çok kıymetli olan bu hayır 
müessesemizin yeııi idare heye 
tini tebrik eder 9e daimi başa 

r ılar dilPriz, 

Halkevinde 
Gösterit, Ar ve \-ayın komi· 

teleri bir topla1ıtı yaptı 

Hal~evi yıl~önümü programı tes~it e~ildi 
Dün akeam Halkevinde Gös 

terit, Ar ve neşriyat komiteleri 
B Manaur Boz"loğaııın riyasetin 
de bir içtima yaparak Halkevle· 
rinin açılış yıldönümüne tesadüf 
edı n 20 Şubat pazar günü yapı 

lacak tören programını tesbit 
etmişlerdir, Törene pazar günü 
gündüz Halkevinde saat on dört 
te istiklal marşı ile başlanacak 

ve müteakiben muhtelif müzik 

İkinci sokak koşusu yapıl~ı 
Gene ortaokul A ta

kımı birinci 
Emin, Jerar, Naciden mürek 

kep Orhlokul takımı, Al ayın 

tecridde bulunan takımlarının 

gelmeyişi ile dörde inen takım· 

arasından evvelce yazdığımız 

yolu biiyük bir kabiliyet ve a 
nerji göstererek en önde bitir· 

miştir. Gelecek pazar olarak son 
koşuda da muvaffakiyetli bit' ya 

rıe yaparlarsı:ı, İdman Yurdunun 
kupasını almış olacı:ıklardır. 

Kendilerine mııvaffakiyet di 
terken diğer takımların da ko· 
şucularına ayni muvaffakiyeti 
dilediğimizi söylemekten kendi· 
mizi alamıyoruz. 

İdman Yurdunda 
hakemlik kursu 
Atletizm antrenörü Her 

Ratki tarafından idman Yardım 

da bir hakemlik kursu açılmış 

tır, Bu kursa dokuz gün iQinde 

son verilecek ve kursa devam 

edip de imtihan sonunda iyi 

netice alanlar bakemlık vesikası 
verilecek tir, 

Bundan böyle yapılacak maç 

tarı ancak hakem vesikasını ha 
mil olanlar idare edebilecekler 
dir, 

parçalarile hazıruna çay ikram 
edilecektir. 

Gece de Halkevi sahnesinde 
Gösterit komitesi tarafından Oe 
lal Musah ip oğlunun 3 perdelik 
"Iıaat iliimııt piyesi ve fçel 
saylavı Ferid Celal Güvenin bir 
perdelik "Çakır Ali,, adındaki 
Mersin kurtuluşuna ait milli bir 
piyesini temsil edecektir. Ve bu 
nuııla törene son verilmiş ola
caktır . 

Bol-tsör Abdi Anka
raya döndü 

Bayramda İdman Yurdu 
boksörü Mahmut Tatarla bir 
maı,.: yapmak üzere Mersine ge 
len Ankara Gücü boksörü Abdi 
dün sabah Ankaraya dönmüş 

ve gördüğü misafirperverlikten 
dolayı Yurtlulara teşE-kkürünü 

bildirmiştir, 

·rasl1ih 
Gazetemizin 16-2- 938 

tarih ve 2911 numaralı nüsha 
sımn dördUncU snhifesinin 
birinci ikinci Biltununda içel 
vakıflar m; dllrlüğilndt>n olan 
ilan içel Tapu müdilrlüğUnden 
yazılacak yerde tPrtip hatası 

olarak valnflarmüdürlOğünden 
ya1.1lmıştır tashıh olunur. 

Açık Teşekkür 
Annemin vefatı dolayısile 

kederlerimize iştırak eden, 
cPnı:ıze mı:-rasimine gelen mek 
tup ve tP lgrafla taziyede bu
lu nan snyın dostlarımıza ve 
hemşerilerimize ayrı ayrı ce
vap verm~ye imkan bulama· 
dığımdan alenen teşekkilrleri

mi arz ederim. 

Tarsus: Rifat Ôzevcı 

Sayfa: 2 -
938 Senesi · 
Vilayet bütçeleri 

nasıl hazırlanacak 
Ankara - İQ Bakanlık, vilfi· 

yellerin 1938 Finans yılı bütQe 
terinin süralle tasdik edilerek 
zamanında yerlerine yetiştirilme 
sini temin için; bütçe projeleri
nin hazırlanmasında gözönünde 
tutulacak hususları vilayetlere 
bildirmiştir. 

Geçen yıl bütçelerine bağlı 

kadro cetvelleri vilılyetlerce baş 
ka başka şekillerde yapılmış ve 
bunlardan bir kısmı muallim 
kadrolarını kaza ve mektep üze 
rinden göstermişler, bazı vilAyet 
ter de muallim ve memurları 

aded ve derece itibariyle göster 
meden doğrudan doğruya bütçe 
ye konulan tahsisatı bir kalem 
olarak bütçeye koymakla iktifa 
etmişlerdir. 

Vilayet kadroları, kül lııılin· 

d l· mütalea edildiğinden unvan 
lar ile maaşlar ve dereceleri ara 
sıuda mutabakat bulunan me
mur ve muallimlerin, adedleri 
bir kalem olarak gö'lterilecek ve 
bunların derece, maaş, aylık ve 
senelik tahsisatları geQen sena 
ile mukaye~eli bir surette t~sbit 
edılecektir. 

938 yılı bütçelerinin varida 
tı geçen senelerde olduğu gibi 
bir sene evvelki tahsilat mikda 
rıua göre yapılacak 'e bütce 
tahmini 936 yılında elde edilen 
varidat mikdarına istinad etliri 
lecektir. 

Hadiseler arasında 

Kainatın 
En büyük Yıldızı 

Amerikadaki Şikago rasal· 
hanesi, geçen hafta, bütün kai· 
natın en büyük yıldızını keşfet · 

miştir. Kaşifi Dr. Otto Struve'nin 

dediğine göre, bu meteor yıldız 

eimdiki halde astronominin lıil 

diği en büyük yıldızdır. Bunun 
mevcudiyet!nı, Şikago astronom 
tarından Edvin Forsi ta 1899 se 

nesinde söylemişti ve buna "esra 
rengiz seyyare~ ismini vermişti. 

Fakat o zamanlan astronomi 
Alat ve edavatının mükemmel 

olmaması yüzünden bizzat Forst 
ta bunu görememiştir. 

Bilahare teleskopların tekem 
mül ettirilmesile onun varisi o· 

lan Otto Struve uzun yıllardaıı 

sonra bu yıldızı görerek keşfet 

miye muvaffak olmuştur: 

Dr. Struve, asistanlarile yap 
tığı bir hesaba göre yıldızın kut 

ru güneşinken 3000 defa büyük 
tür. Yıldızın asıl kendi ise gü· 
r.eşten 27 milyon defa büyüktür 

Epsilon Avriga yıldız gru 
bund n şlau lıu yeni büyük yıl 
dıza şimdi (Yıldız I) denmiştir, 
Yıldız, bize kadar gelmiyen ve 
teleskopla da tutulamıyan infra 
kızıl şuaatı neşretmektedir. 

Bu yıldızın kaş;f;, Epsilon 

Avriga namındaki yıldız grubu 
nun biribiri üzerine binmiş iki 

büyük yıldızdan mürekkep oldu 

ğunu Alimlere kabul ettirmiştir. 

Dr, Struvenin iddia ettiğine 
göre, Epsilon Avriga grubundan 
olan bu (Yıld~z I) kılinatla mev 
cut olan yıldızların en büyüğü 

I 

dür. Onun harareti 1200 1400 
derece anısındadır. Halbuki sey 
yaresi olan (Yıldız F) niu suhu 

net derecesi ise 7000 derecedir . 

(Yıldız I) aramızdan sehelik 
bir uzaklıkta bulunmaktadır. 
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i L A N 
Kooperatif ortaklanna 

106 sa~ılı ~ltıı·sirı Tarm1 krt>di ~oopt-r~ıifi1ıi11 
f> mttrl 9~8 leiritıin~ miisadif ~ali giirıli saat on 
l>t'Şle lfolk t•virıclP ü~rıouı:d , .. nıÜlt>ttkibt>rı 937 
lıesap Sf'ne~irıe a·i rıouH.1 gtııu·l kı rul ıophnılıları 
y<ıpıJucaklır. 

Oı l< khtr111 uıf'd tir l:ırilıle tış~Aıciaki ruzrıame 
lt·nle y:ızılı hususaıııı uıiizakf'rt'sİ VP k:ırHr illi . 
bazı için içtimaa ~··lnu·lt'rırıi ric.t ve iları f'tff'rız. 

Türkiye Cumhuriyeti ziraat 
Bankası Mersin şubesi 

Osnomal evi noma~ toplantı 1 
ruznamesı 

1 fçtimaa nazaret ve 
müzakeratı idare etmek üzre 
açık r~y ile bir başkan ve 
karar zabıtlarını tutmak üzre 
açık reyle okur yaur iki maz
bata muharriri intihabı. 

2- Halen ortaklık evsa· 
fını haiz olmadıkları anlaşılan 
ortakların tasfiyt> sine karar 
ittihaıı. 

3 - Esas mukavelename 
nin 63 üncü maddesine ay
kırı hareketinden dolayı Ban 
kaca muamelata vaziyet edil
miş olduğundan kooperatifin 
bittasfiye veya ihyası çareleri 
nin artır,lması ve karar itti 
bazı. 

Homal toplantı ruznamesi 
1- lçtinrna nezaret ve mü 

zakeratı idare etmek üzere açık 
reyle bir başkan ve kaı ar zabıt 
!arını tutmak ve seçim işlerine 

nezaret etmek üzeret açık reyle 
okur yazar ıki mazbata nıuhar 

riri se<;ilmesi, 
2- BlaıHJO ve kilr \•e ıarar 

hesapları, yönetim ve kontrol 
kurulları raporunun tetkiki ile 
blaııçouun tasdiki ve yöuetim 
kurulu üyelerinin ibrası, 

· 3- Yönetim kurulu üyeleri 
nin ytırino gizli reyle yanilel'İ 

nin seçilmesi, 

4 - Yönetim kurulu için giz 
li reyle iki yedek üye seçilmeHİ, 

5 - Gizli reyle bir umumi 
h eyet kontrolöı ü seçilmesi, 

6- Umumi heyet namına 

seçilmesi lilzım gelen ikinci koıı 
trolörün intihap ve tayini hak 
kında Türkiye Cumhuriyeti Zi 

raat Buııkasrna seldhiyet veril 
mesi ve bu kcntrolör için mez 
kur bankanın kooperatif hisse 
sine tefrik edeceği masraf mik 

darının ödenmesi hakkında ka 
rar illihaı>, 

7- Ortaklarla kooperatif 
arasında çıkacak ihtilôfların hal 

lini tetkik için açık reyle ortak 
lar arasından üç kişilik hakem 
heyeti seçilmesi, 

8 - Kooperatifin mevıu 
ah ve Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Bankasının direktifleri 
dairesinde ortaklara yapıla
cak ikrazları temin maksadı 
ile Türkiye Cumhuriyet ziraat 
bankasından istikrazda bulun 
mak için yönetim kuruluna 
salahiyet vtrilmesi. 

9 - Kooperatifin bir 
yıllık masraf bütçesinin tetkik 
ve teıbiti, 

1 O - OrtAklıktau çıkarıl 
malarına karar verilenler hak 
kmdaki çıkarma kararlarının 

tetkik edilerek tasrifi vt-ya 
reddi. 

ingiliz basını 
B.Van Zeelaııdın Raporu __________ ..._... ________ ___ 

B. Van Zeelandın hundan 
on ay evvel kontenjanların U· 

mumt lıir şekilde indİrilmPsi 
ve beyrıelmilel ticaret mania· 
Jarının kaldırılması mevzuu 
Uzerinde bı-ışladı2ı tetkikler hu 
gUn bitmiş ve tetkiklerin mah 
sulU olan r~por İngiltere ve 
Fransa hUkilmetleriae tevdi 
edilmiştir, İngiliz gazeteleri 
raporun muhteviyatını ve BPl· 
~ikalı devlttt adamının bil) Uk 
bir ihtisasa dayanarak yaptığı 
prnti k tavsiyeleri memrıunı· 
yetle karşılıyorlar. 

Gazetelerin nPşriyal şek 
line bakılırsa fngi!tflre bu ra
porda tavsiye edilen yolda 
)'UrUmPğe hazırdır. yalnız bu 
mm için aynı hüsniyeti ve 
tatbikatn gPçmek arzusunu di· 
ğPr devletlerin bilhassa dığtH 
cihan ekonomisinde mühim 
rol oynayan buyuk ekonomi 
rlıwlF<tlP.ri nden beklP.mektedi r 
BUtUn bunlnrn r11ğmP.n diğer 
devfAtleri harekete getirmek 
için fngi ltnAnin bu işde mih· 
mand~r rolllnU oynıyacağını 
gösteren bir ifade yoktur. 

Ti mes gazetesi B. V un 
Zeelandın ~sporuna hasrettiği 
başmakalesınde Belçikalı dev 
let adıtmının kendisi ne tevdi 
edilen vazıfHyi muviiftskiyetle 
başardığını uzun zamandanberi 
devam edPn kıymetli tetkik· 
terinin neticf sinde verdiği ra 
porda gümrük tarifelerinin in 
dirilmesi kontenjanların tah
fifi ve döviz tahdidatının kal· 
dırı'mnsı yolunda muayyen 
tekliflerde bulunduktan maada 
bir beyn ... lmilel ekonomi işbir 
liği pıtktının tahakkuku için 
p~~~i~ bir hareket tarzı gö4er 
dıgım mamafih raporda mufas 
sal bir şekilde yapılan tavsi· 
yeler hakkında nıhat hilk· 
mUn dikkatli ve ince bir tah 
I~ l~e~ sonra verilmesi gerek
tığını ve ilk bakışta yapılan 
teklıflerJen b·ızılarının bilhas
sa döviz tahdidatının kaldırıl · 
ması hususunun oldukça mU
him mUşkUJat arzettiğini bil-
diriyor. 

Bu gazeteye göre şimdiki 
halde halli müşkül görülen 
noktaların biJAha.ıe yapılacak 

Mersin piyasası Sa~m Mersin Tüccaramna ve ~af~ma müjde 
·~ 

16 - 2 938 
K. S. 

-Pamuklar 
Klevlant 
Dağ mala 
Kapı malı 
Koza 
Kırma 
Kozacı parlağı 

4 ı, 

5-50 
24 2tl 

buğday - çavdar 
~ert şark 5.,50 
Yumuşak . 5,,35 
Yerlibuğda~ · 4u50 
Çavdar 4~SO 
Anadol yulaf 4.00 

arpa 
Anadol 
Yerli 
Nohut eksb'a 
fasulye 
Yulaf yerli 
Mercimek yozgat 
Sahlep 
Tatlı çoğen 

3.85 
3,,6:? 
5/0 

7,60-10 
1,,50 

7-8 
120-1 :..0 

20 
Balmumu 
Cebri 
Susam 

Siyah 
Şaık 
Anadol 
Aydın 

yapağı 

Yıkanmış yapak 
Güı yunu 
Konya malları tiftik 
Yozgat 
Keçi kılı 

» dabağ 

Deriler 
Keçi derisi çifti 
Koyun derisi kilosu 
Sığır derisi tuzlu 
Sığır hava kurusu 
Manda derisi 

67,5 
ıo 
1 .rı, 

50 
45.45 

50 
80 
70 

52 

badem ve çekirdek 
içleri 

80 
42, 
:J? 

Tatlı badem içi 
Acı » » 
Acı çekirdek 
Urfa Yağı 
tçel ,, 75 

Birinci 

ikinci 
Çay 
Kthve 

pirincler 
nevi maı' 17,5 

nevi mal 
i90 

lll-112 

müıa~ere ve mUnakaş•Jarda 
mevcut şüphelerin izale edil
mesi Uzerıne tatbiki ka bit bir 
şekle girmesi çok muhtemel
dir. ÇünkU B. Van Zeelandın 
ı avsiye ve teklifleri sadece 
nazari değı 1 pra lJ k tel kik leri n 
mrıhsulU ve pratik muhakeme 
!ere dayanan tavsiyalerdİr. 

Ekonomi sahasında bey· 
ııelmilel kalkınma teminine 
mani olan milşkillat B. Van 
ZeeJandın kanaatince ancak 
umumi bir hal çaresi bulun
makla önlenebilir. Karışık me 
selelerin şikftyetlerin ve tav
siyelerin bir arada görilşlllme 
si zamanı gelmiştir. Fakat bu 
görüşmeler ancak samimi bir 
işhirliği ruhu ile semereli ne· 
ticeler verebilir. 

Gıızete makalenin sonun
da şöyle diyor Raporun ihli· 
va ettiği tavsiyelerin Hkıbeti 
ne o\nrsa olsua hiç şilpha yok 
ki B, Van Zeelaod beynelmi
lel teşri ki mesai davasına kıy 
metli bir yardımda bulunmuş 
tur, 

Bundan sonra alakadar 
hUkOmetlerin kendi hisseleri -
ne dUşen vazifeleri ita etme
leri beklenmektedir. 

Şehir dahilindeki nakliyatınızı ucuz, 
seri, temiz bir ~urette yaptırmak için 
bize müracaat ediniz. 

Kamyonlımmız emrinize ımadedir. 

araba ücretinden dıha mutedildir. 
Alınacak ücret, 

Bu suretle hem nakliyatınızı toptan yaptırmak ve hem 
de zamandan kaıanmış olursunuz. 

Kamyonlarımız büyük ve kapalı olduğundan malları Dl· 

zın hasıra uğramak, yağmur, çamurdan müteessir olmak 
ihtimalleri de yoktur. 

ADRES : Otomobil Durak Mahalli 

Btlrızirıci Baki harma 
Telefon : (180) 4 -30 

•• 
Ornek Kebap evi 

Ahmet kaya Selçuk 
Kuruş Kebaplar 

15 Mersin kebabı koyon 
25 Yoğurtlu kebap sade 
15 Kuşbaşı kebap 
20 Domatisli kebap 

20 Bathcanlı Urfa usulu 

eti ile 
yağ haşlama et suyn ile 

~O Sulu kebap Adaoa usulu kebap 
~O Sınmsakh Ayintap kebabı 

20 Külbastı 
20 Yumurtalı salçalı kebap 
20 Kirazla Kebap 
20 Keme kebabı 
20 Patatisli kebap 
20 Baharlı kebap 

15 Sade maydanozlu kebap 
20 Yağlt hamurlu et tepside 
20 Çiğ köfte 

5 Salata, Cacık, Turşu 

Kıbrıs çarşısında 8- 10 Numaralı Örnek Kebap 
Evinde yukarıda yazılı kebaplar ile daha bir çok ya 
zılmayan kebaplar sırf koyun eti ile yapılır. Sayın müş
terilerimizi memnun etmek için yapılan bu taahhütten 

örnek kebacısı Ahnıet çekinmez. 
Bir tecrübe kafidir. 

TÜRK HAVA KURUMU 
Piyangosu 

Her Ayın Oıı birinde cekilir 

her Ocağı zengin Eder 

Sizde Bir dane ahnız. 
Fotograf Pt1akineleri 

Fotoğraf mevsimi geliyor, şimdiden 
birer makine tedarik edebilirsiniz. 

Kodal{ ve :B,oglander 
~larkalı 938 modeli makinelerimiz 
geldi 

Taksitle Satış 
===- === 

( T I K U ) Markalı dolma kalemler, her cins 
matbaa kagıtları, Kırtasiye, Kitap. Fenni gözlükler 
l{ol, Cep, Masa ve duvar saatluimizi bilhassa tavsiyr 

..deriz, SfDAD SAHİR S(YM[H 
Uray Caddt' si No. 4tJ :__ MERSİN 
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1 kayadelen suyu • 
1 Sayın H~lkıuıızm Sıhlıatm ı ~Öl öni.ıııde tutarak eşı huhınmıyan KAYA 

I
OELEN SUYUNU gayet sıhhi hi r şekilde menhağdaki t~sisatında eksik
liklerioi lamamla OllŞ f Pll1'lll Art ~00 U~Ufl~rİnİ y apt ırn•~ k d:l hulundoğu

lllZU arz ederiz. 

1 KA YADELEN SUYU 

1 Kayna~ığı yer~en itibaren istasyon yanma ka~ar cam ~orularla billur ~avuzlara 
in~irilmiş oradanda bütün fizi~i ve kimyevi evsafım mu~afaza ederek el ~eymeden 

1 hususi kimyakarimiz huzurunda damacanlara doldurulmakda ve muntazaman 
ı ıehrimiza gelmektedir . 
• KAYADELEN SUYUNUN evsafı ve fevkal~dellğine gelince: Yıllar aeçdikçe halkımızın 

•
1 

iÖSterdi~i rağbet ve teveccühü karşısında fazla söz söylemeğt zait görüyoruz. Sıhhat Bak'lnlıi• 
ve selahiyetli makamların vermiş oldukları raporlarla KAYADELEN SUYU ya1uız TUrkiyenin 

8 en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın birinci kaynak suları arasında bulunduQunu isbıt 

il etmiştir • il 
• İştahsızlığa, hazımsızlığa bir çok mide bağ'ırsak hastalıklarına kaq~ı KAYAOELfN şifalı bir 
• hayat kayna~ıdır. 
11
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Suyu µk tenılı 111 bırrakdu. Tecrübe edın saym halkımıı:/undindt buldutu 6lndıltlı ve. slhhatuı 
verdili Jarlıtarla ıuyumuıun müşterisi çotalnıalıtadır. 

1 Mersin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi •••••nn DftDBDDRDB•DDdDdDDbDBBftBBBB••••• 

Vurtdaş 
Kızllaya aza olunuz Nö~etçı Eczane 

bu akşam 
SAÖLIK Eczaneıi 

IHTIVARLIK 

Peşinizden Geliyor', 

ONA KARŞI 

Hazırhkll Cavranınızl 

•:--------------·~-------------DOKTOR 
HANDAN KEMAL 

SARACOCiLU 
·y 

Doğum ve Kadın 
Hastalıkları 

Birinci Sınıf Mutahassısı 
MUAYENEHANESİ 

Kışla caedesi Avukat Hilal 
Kemalin evinin birinci katın 
da bastalaranı her gün sa
bahtan akşama kadar kabul 
eder 

DO~TOR · 
KEMAL ŞAKJR 

SARACOGLU .... 
Memleket Haıtahane•i 

DAHİLi HASTALIK
LAR MÜTAHASSISI 

Muayenehane: 

Kışla caddesi F edon 
T abıocınm evi alhoda
daki 102 No. Daire 

•----------------.;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;; ____ . 
Foto gün 

FOTO GÜNÜ arayansayınl 
müşterileri onu zafer caddesinde atel

1 

vesinde bulacaklardır-. 

FOTO GÜN e fotograf çe~tirmek 
mo~ern ve temiz ~atıralara malik olmak dame~tir. 1 

~n;- l~(\.TO GU'"N ,ı f f k · , ut> seve s~ v.- oıogr H çt ı irı ı 

:~fir«ı udisnıa n y~ ptırır (i rua tör i~l.-r· irdzi gör
dü rt> hılı rsi u ıı. 

FOtO GÜN Fotografa ait her iş 
alır ve gece giindüz aile düğün ve gu-

1 

ruplara gider. 
=::Foto GONU sür.it &lizellik ve cazibe yaratan bir 
yer olarak kabul ediniz. 

~--·~ee::BC•&ee5:==~ 

İ Doktor 1 
& Muharrem Atasu ' 
T lstanbul ve moshova On;veı sitesi t.L t seriı iyotı hariciyesinden mezun ~ 

Hastalarını Bayram günlerinden mada her gilo ·o 
sabah saat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden son- lt 
ra on beşten onıo.ekize kadar muavenrbanPsinde kabul! 
eder. • 

AD t<.:s • C11rn ı ı;;ı.-nf ~hıhttlı~sırıd p?:tza, c .. ud~R · 1 
29 Notu Hane 

i 
·-ıU·:·~ ~ ~~~~~~~!r- ~ ~~ 

1 S ğl k Eczanesi 

1 rsin t Karşı~mdaun . 
Ht1r nevi. Yeril ve Avrupa eczayı tıbıye .jı 

milstah.zeratı hhuhmur., Cfrı 

~~~~_e;~~~~}~' 

Yeni mersin Basımevi Güven 
MifX~~~lT S ı go ı ta · ı 

Eskimiş, parçalan- Hayat tarifeleri ih ' 
n11ş, fersude kitapla • 
rımzı işe yaramaz de tıyacınıza en uy .. 
ye atmaymız. bir giiu gan olanıdır. 
size lllzım olur. Kitap- Acıntası . VASFt ORGUN 
larımzı, defterlP-rinizi, dan araymız . ıs-so 

mücellithan~mize ~ön- M. ti' ı k' • I · t' 
deriniz. ure ıp, ma mıs ıs ıyoruz 

Her nevi kitap v~ Gazete ve Basım evimiz-
defterler şık zarif &nf de çahşmak üzre Mürettip 
tin ve k ulla~ışh ola- ve Makiniste ihtiyacımız °!ar-

• dır. Anu edenlenn mildürıye-
rak eıılenir · te mllracaatlan. 2-6 


